
Telki Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

10/2009.(II.18.) Ö. rendelete 

a helyi közútra történő behajtás korlátozásáról 

 

 

Telki Község Önkormányzat Képviselő-testülete az 1990. évi LXV. törvény 16. §. (1). bekezdésében, valamint 

az 1988. évi I. törvény3.§. (1) bekezdése,  8. §. (1) bekezdésének h. pontjában, a 9. §. (2) bekezdésében, 33.§. 

(1) bekezdésének c. pontjában és a 34. §. (1) (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az Önkormányzat 

törzsvagyonának részét képező helyi közutak és műtárgyak állagának megóvása, fenntartása, a helyi közutakon 

a biztonságos közlekedés biztosítása céljából az alábbi rendeletet alkotja. 

 

1.§. 

A rendelet hatálya 

 

(1) A rendelet hatálya a Telki község közigazgatási területén lévő, az Önkormányzat tulajdonában álló 

helyi közutakra (továbbiakban helyi közút) terjed ki. 

 

(2) A rendelet hatálya nem terjed ki a fegyveres erők és testületek, a katasztrófavédelem, a mentők, a 

kommunális1 és közmű szolgáltatók járműveire, közfeladatuk ellátása keretében. 

 

2. §. 

Közös szabályok 

 

(1) A 7,5 tonna megengedett legnagyobb össztömeget meghaladó tehergépjárművek helyi közútra törtnő 

behajtásához behajtási engedély szükséges. A behajtási engedélyt az Önkormányzat polgármestere - a 

helyi közút tulajdonosa és kezelője nevében - adja ki. 

 

(2) Az Önkormányzat polgármestere a behajtási engedély kiadását megtagadhatja,  

 

a) ha a megengedett 7,5 tonna össztömeget túllépő szállítmány megbontható; 

b) ha helyi közút teherbírása és állapota alapján nem alkalmas arra, hogy a 7,5 tonna megengedett 

össztömeget meghaladó tehergépjármű azon közlekedjen. 

 

(3) Az Önkormányzat polgármestere a behajtási engedélyben előírja azt az útvonalat, amelyen a 

tehergépjárműnek közlekednie kell és azokat a feltételeket, amelyek a tehergépjármű közlekedése 

során biztosítják a helyi közút és tartozékainak védelmét. 

 

(4) Nem szilárd burkolatú utakra csak akkor lehet behajtási engedélyt kiadni, ha az azon való közlekedést 

az útviszonyok lehetővé teszik. 

 

3.§. 

A behajtási engedély iránti kérelem és annak kiadása 

 

(1) A behajtási engedély iránti kérelmet a tehergépjármű tulajdonosának (üzemben tartójának) - illetve 

megbízás alapján azon ingatlan tulajdonosának, aki a szolgáltatást igénybe veszi - kell benyújtani.   

(2) A behajtási engedély napi, havi, éves, többnapos, több hónapos lehet. 

(3) A kérelmet az 1. sz. melléklet szerint rendszeresített nyomtatványon 

a. a./ éves behajtási engedély váltása esetén a Polgármesteri Hivatal Építéshatósági, Építésügyi 

és Település-üzemeltetési Csoportjához kell benyújtani. 

b. b./ egyéb (napi, havi) esetben a közterület felügyelőnél is benyújtható. 

 

(4) A behajtási engedély kiadása a 3. sz. melléklet szerint történik. 

 

(5) A behajtási engedély – az építkezések esetén a tulajdonos által megváltott éves behajtási engedélyt kivéve 

- rendszám(ok)hoz kötve adható ki az útvonalengedéllyel együtt. 

(6) A behajtási engedély –az építkezéshez igényelt éves engedélyt kivéve- egy gépjárműre adható ki. 

Amennyiben egy kérelmező több gépjárműre kéri, úgy azt minden járműre külön kell kiadni. 

                                                 
1 Kommunális szolgáltatást közfeladatként Telki községben az ÁWE ZRT végzi. 

 



(7) A behajtási engedély a  befizetési szelvény (számla) bemutatásával együtt érvényes. 

(8) A behajtási engedély építkezéshez igényelt éves befizetés esetén az építési csoport által kiállított 

igazolással együtt érvényes. 

(9) Ha a kérelem a rendeletben előírt feltételeknek megfelel- a kérelem benyújtását követő 3 munkanapon 

belül kell kiadni. 

 

(10) Az engedély ellenőrzésére jogosult szerv (rendőrség, közterület-felügyelő) kezdeményezésére a 

Polgármester az érvényes engedélyt felülvizsgálhatja és amennyiben az indokolt, határozatával 

visszavonhatja. 

(11) A behajtással szándékosan vagy gondatlanul okozott kárt az engedélyes köteles megtéríteni.  

 

4.§. 

Behajtási engedély kiadása építkezés esetén 

 

(1) Építkezés esetén a tulajdonos - az építési engedély kiadását követően - éves behajtási engedélyt igényelhet.  

(2) Az éves útfenntartási hozzájárulás megfizetéséről a Polgármesteri Hivatal Építéshatósági, Építésügyi és 

Település-üzemeltetési Csoportja igazolást állít ki, melyben feltünteti az adott ingatlan helyrajzi számát. 

(3) Ebben az esetben a közterület-felügyelő a bemutatott menetlevél alapján ellenőrzi, hogy a tulajdonos az 

éves útfenntartási díjat megfizette-e. 

(4) Az útfenntartási hozzájárulás megfizetése az 1.sz. melléklet szerint történik. 

 

 

5.§. 

Az útfenntartási hozzájárulás 

 

(1) A behajtási engedély alapján fizetendő útfenntartási hozzájárulás összegét a tehergépjármű 

össztömegének alapulvételével, a rendelet 2. sz. mellékletében foglaltak szerint kell megállapítani.  

 

(2) Az útfenntartási hozzájárulást a behajtási engedélyben előírt módon 5 napon belül az önkormányzat 

költségvetési számlájára (száma: 11742348-15441881) átutalással illetve csekken történő 

megfizetéssel kell teljesíteni. 

 

(3) Az útfenntartási hozzájárulásból származó bevételt a mindenkori éves elemi költségvetés dologi 

kiadások: utak kátyúzása, murvázása kiadási előirányzatra kell felhasználni. 

 

(4) Az útfenntartási hozzájárulásokról nyilvántartást kell vezetni. 

 

6.§. 

Mentesség 

 

(1) Az a tulajdonos (üzemben tartó), aki Telki Község Önkormányzata részére, illetve Budajenő község 

Önkormányzata részére tehergépjárműve után gépjárműadót fizetésre kötelezett, mentesül az útfenntartási 

hozzájárulás megfizetése alól.  

(2) Önkormányzati beruházásoknál, illetve települési érdek esetén közreműködő tehergépjárművek a 

Polgármester döntése alapján az útfenntartási hozzájárulás megfizetése alól mentesülhetnek.  

 

 

7.§. 

Szabálysértési rendelkezések 

 

Aki a rendeletben foglalt előírásokat megszegi szabálysértést követ el és 30.000 Ft-ig terjedő bírsággal 

súlytható. 

 

8.§. 

Záró rendelkezések 

 

(1) A rendelet 2009. március 18-án lép hatályba, egyidejűleg hatályát veszti a 6/2009.(II.25.)Ö. rendelet. 

(2) Kihirdetéséről a hirdetőre való kifüggesztéssel Telki község jegyzője gondoskodik. 

 

Telki, 2009. március 18. 



 

 

Danóczy Balázs  Kókai Rita 

polgármester      jegyző 

 

 

 

 

1.sz. melléklet 

 

Kérelem 

 

A 7,5 tonna megengedett össztömeget meghaladó tehergépjárművek behajtásához 

 

1. A kérelmező 

 

Neve, (cég neve):  …………………………………………………….. 

Székhelye:   …………………………………………………….. 

Képviselő neve:  …………………………………………………….. 

Születési hely és idő:  …………………………………………………….. 

Anyja neve:   …………………………………………………….. 

Értesítése címe és telefonszáma:…………………………………………………. 

1. Állandó lakóhely: ……………………………………………………. 

2. Székhely:  ……………………………………………………. 

3. Adóazonosító szám: ……………………………………………………. 

4. Gépjármű forgalmi rendszáma:………………………………………….. 

5. Megengedett legnagyobb össztömeg: …………………………………… 

6. A megengedett össztömeget meghaladó gépjárművek behajtásának 

Célja:  ……………………………………………………. 

Helye:  ……………………………………………………. 

Időtartama: ……………………………………………………. 

 

7. Forgalmi engedély száma:…………………………………….. 

(A forgalmi engedélyt az engedély igénylésekor be kell mutatni!) 

Dátum………………………….. 

 

…………………………….. 

aláírás 

 

 

 

 



2. sz. melléklet 

 

1. Az útfenntartási hozzájárulás díjtételei 

 

 

7,5 tonna össztömeg felett megkezdett minden tonna után 

 

A./ 

 

 

 

                      7,51-12,5 t           12,51-17,5t                 17,50t                                                                        

a.) Napi Ft/t      300,-+áfa       300,-+áfa      300,-+áfa 

b.)Havi Ft/t     4.000,-+áfa    3.500,-+áfa   3.200,-+áfa 

c.)Éves Ft/t 25.000,-+áfa                 21.000,-+áfa            20.000,-+áfa 

A hetes (több napos) engedély az a./pont szerinti, a féléves (több hónapos) engedély a 

b. pont szerinti díjtétel megfelelő szorzata. 

 

 

 

B./ Építkezés esetén a jogerős használatba-vételi engedély kiadásáig, de legfeljebb 3 évre szóló 

behajtási engedély díja: 800 Ft/m2+Áfa 

 

( m2_ A megépítendő épület építési engedélyben foglalt hasznos alapterülete  

 

 

 

3. sz. melléklet 

Behajtási engedély 

 

A 7,5 tonna megengedett össztömeget meghaladó tehergépjárművek behajtásához 

 

…….……………………………………………………..(név, cégnév) részére a  

……………………………forgalmi rendszámú gépjárműre behajtási engedélyt adok az alábbiak szerint: 

 

A megengedett össztömeget meghaladó gépjármű behajtásának 

Célja:  …………………………………………………………………………………. 

Helye:  …………………………………………………………………………………. 

Időtartama: …………………………………………………………………………………. 

Engedélyezett útvonal: ………………………………………………………………………… 

Építkezés estén, az ingatlan helyrajzi száma: ………………………………………………. 

Megfizetendő útfenntartási díj az alábbiak  szerint:  

 

A./  

                                  7,51-12,5 t                      12,51-17,5 t    17,50 t                         

a.)Napi Ft/t       300,-       300,-      300,- 

b.)Havi Ft/t    4.000,-    3.500,-   3.200,- 

c.)Éves Ft/t  25.000,-   21.000,-                        20.000,- 

A hetes (több napon) engedély az a./pont szerinti, a féléves (több hónapos) engedély a 

b. pont szerinti díjtétel megfelelő szorzata.   

 

B./ Építkezés esetén a jogerős használatba-vételi engedély kiadásáig, de legfeljebb 3 évre szóló behajtási 

engedély díja: 800 Ft/m2+Áfa 



 

( m2_ A megépítendő épület építési engedélyben foglalt hasznos alapterülete  

 

Az engedély az A/ pont eseté  a díj megfizetését igazoló szelvény (számla) bemutatásával , B./ pont esetén az 

építés hatóság által kiállított igazolással együtt  érvényes. 

 

2009………………………………………… 

 

…………………… 

Polgármester2 

 

  

 

 

Az engedélyben foglaltakat tudomásul vettem. 

 

………………………… 

aláírás 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
2 Illetve a polgármester megbízásából  eljáró személyek (közterület-felügyelő, építési csoport) 



 

 

 

 


